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Hocam bunlar, ya “hümanistseler” nasıl olacak?

Ben ne kadar safmışım, Yâ Rab‟bi?
Orta Öğretim‟de Müdür Muâvinimiz Nuri Günay Hocamın
görevlendirmesiyle, o câhil günlerimde yıllarca evlerine giderek
ders çalıştırdığım bir kız vardı.
Bu sıralarda, “Batılı tarikatlardan Rotary Kulübü” üyelerinden
bir lionsun hanımı, aynı zamanda hayvan haklarıyla da
uğraşıyor...
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Anne tarafından gelen mirasla oldukça da zengin… Onunla,
2010‟lu yıllardan 2018 yılı ortalarına kadar, Face Book
arkadaşıydık da... Face Book‟ta ilk karşılaştığımızda arkadaş
olmayı da, o istemişti.
Annesini sanki ikinci bir annem gibi çok seviyor ve sayıyordum.
Ama ne bileyim onun aşırı bir İnönü Zihniyetli olduğunu… Bu
durumunu, Face Book arkadaşlığının ilk zamanlarında,
bilmiyordum.
Face Book arkadaşlığımız, 2018 yılı ortalarına kadar sürdü. Bana
ağabey-abi diye hitâbediyordu. Face Book arkadaşlığı onun,
benim yön değiştirip mü‟min bir Müslüman olduğumu, kesin
olarak öğrenene kadar devam etti. Tam bir mü‟min olduğuma tam
kanaat getirince de beni Face Book arkadaşlığından hemen
silmesin mi?
Demek ki bu kadeşimiz de büyük bir kültürel değişime uğramıştı.
Face Book arkadaşlığımızın sürdüğü günlerden bir gün,
Face Book‟ta takdim ettiği torununu görünce, aramızdaki o eski
samîmi yakın ilişkiye dayanarak, olacak bu ya, işte böyle iyi
niyetli düşüncelerle aşağıdaki tavsiyeleri yapmış bulunmuş, bâzı
yazılarımdan da bahsetmiştim.
İyi niyetli tavsiyelerim aynen şöyleydi:
“Geleceğin büyükleri olacak olan bu günkü çocukların
gelecekteki en büyük sıkıntıları ve tehlikeleri; günümüzdeki
işâretlerine bakılırsa, aşırı tek taraflı yetiştirilmiş olmaları
olacaktır” demiştim.
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“Aydınlanma Kurâmı‟nın Mânevî Tahribâtından
Örnekler, Tevfik Fikret Ve Oğlu Haluk,”
http://mtemiz.com/bilim/AYDINLANMA%20KURÂMI‟NI
N%20MÂNEVÎ%20TAHRİBÂTINDAN%20ÖRNEKLER.pdf
Yukaıdaki yazının internet adresinin ardından tavsiyelerimi
şöyle sürdürmüştüm:
“Fazla bilgi, fazla sosyal yelpâze, fazla kuvvet demektir...”
“Şimdiye kadar „hay-huy‟ derken,
bizler dahî kendimizi bile düşünemedik... Atalarımız, „zararın
neresinden dönülürse kârdır‟ demişler... Hiç olmazsa o
pırlantaları düşünmek zorundayız!”
“Kendimizi, aç-kapa anahtarı misâli, iki renkle sınırlandırdığımız
gibi, onları da aşırı uçların birinde bırakırsak, yazık olmaz mı?
Sonra „ne ekersek onu biçmek‟ zorunda kalırız / kalıyoruz, işte...”
“Hâlâ tecrübe edemedik mi?
Akıllarımız, her geçmiş hatâdan ders çıkarmak için vardır...
Onu,
nefsimizin kinine, öfkesine âlet ederek aşırı davranışlara kayacak
yerde,
akl-ı selîm yolunda kullanmak zorundayız.”
“Peygamberimiz (SAV), 73 sınıf olan Müslümanlardan yalnızca
(aşırı olmayan) Orta Ölçülü olanların kurtulacağını söylemiyor
mu?”
“Hiç unutmamak gerekir ki,
her hangi bir olay, bir fikir ya da bir şeye ilişkin yalnızca bir adet
doğru (Hak-Gerçek), belki de sonsuza kadar uzanan birden fazla
(Bâtıl-gerçekdışılık) vardır.”
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“Bugünkü neslin çok büyük bir kısmı bunlardan habersiz
durumda…
Bilgisiz insan,
çoğu kere bir fikir, şey ya da olaya ilişkin yalnızca bir adet
doğruyu (Hakkı, Gerçeği) seçeceği yerde gidiyor, birden fazla
(Bâtıl-gerçekdışı) içinden kendi durumuna uygun gördüğü bir
yanlışı seçiyor…”
“Bugün Türkiye‟deki curcunanın yüzde 95‟i bu temelsiz, yanlış
tercihlerden ileri gelmektedir:”
“Bugün bu câhillik ortamında kendi ellerimizle âdetâ
canavarlaşmaya namzet nesiller yetiştiriyoruz, maalesef…”
“Nihâyet Canavar Ruhlu Bir İnsan Neslini Başardılar,
Batı Özleminin Perde Arkası”
http://mtemiz.com/bilim/NİHÂYET%20CANAVAR%20R
UHLU%20BİR%20İNSAN%20NESLİNİ%20BAŞARDILAR.pd
f
İyi niyetli tavsiyelerim gördüğünüz gibi,
yukarıda adını verdiğim yazının adresiyle sonlandırılmıştı.
Bizim dinimiz İslâm‟da,
„Ameller niyete göredir‟ büyük Hadîs-i Şerîfi‟ne göre, iyi niyetli
olmak esastır.
Böyle iyi niyetli tavsiyelerin, „illâ bunu yapacaksınız‟ diye, bir
tarafının olduğunu düşünmek de çok abestir.
Sonra,
geçmişteki hukûkumuz dolayısıyla, bence, böyle bir durumu hiç
dikkate almadan, iyi ve güzel iki söz söylemeden, resimleriyle
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verilmiş olan o çocukları geçmek de, benim için yakışık olmazdı,
elbette…
Saflığım her hâlde buradan geliyor…
Bendeniz böyle düşünüyorum…
Benim bildiğim, ister tut, ister tutma; bizim anladığımız insanlık
anlayışında, tavsiyeyi yapana ancak teşekkür etmek vardır.
Kusura bakmayınız, „emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟
gereği olarak, sırf bu göz nûru, mâsum pırlanta çocukların
hatırları için lâfı uzatmış oldum…
Görüyorsunuz,
yapmış olduğum yorum; umûmî, samîmi genel bir yorumdur.
Kaldı ki,
sırf direkt olarak kendisine hitâbederek, bu yorumu yapmam bile,
gemişteki hukûkumuza uygun da düşmesine rağmen,
böyle genel bir görüş arzetmiştim…
Yorumun kendisi ile ilişkisi, yalnızca, torununun resminin vesile
(sebep) yapılmasından ibârettir,
o kadar...
Bunları anlatışımın sebebi,
yalnızca sırf İnönü Zihniyeti‟nin, böylece dile getirmiş olduğum,
Kültürümüzle ters düşen özelliklerinin bir başka kardeşimizin
gözünün açılmasına sebep olabileceğini düşünerek,
sırf iyilikleri duyurma konusundaki sorumluluklarımızı yerine
getirme kaygısından olduğunu vurgulamak içindir. Yoksa başka
ne maksadımız olabilir ki…
Hâl böyleyken, bana ağabey diye hitâbeden,
benim de kardeşlerimden biri olarak saydığım, bir hanım
efendi bana nasıl cevap veriyordu...
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Hele hele şu cevâba bakınız!
Aynen veriyorum:
“Valla kusura bakma da tek taraflı yetişmiyorlar…
“Hümanist yetişiyorlar.”
“Başka çocukların tek tip yetiştiği doğru…”
İşte İslâm Ve Kültürümüz ortada!
İşte hümanist kültürlerdekilerin Vatan Ve Milletimizi ortadan
kaldırmak için, “Küfür tek millettir” hadîsi gereğince,
yek vücut olup çevirdikleri yalanbazlı algı metotlarıyla,
insanlık dışı entrikalar, politikalar, insanlık dışı davranışlar da
hep ortada!
İşte,
hümanist kültürde erimiş olan İnönü Zihniyeti ortada!
Hâlimiz böyleyken,
yukarıdaki resim yine gerçekleri tetikleyince,
gördüğünüz gibi,
ister istemez bir kere, “Hocam bunlar, ya hümanistseler!
O zaman ne diyeceğiz?” diye
mırıldanmak zorunda kalmış bulundum.
Öyle bir dönemden geçiyoruz ki,
bu dönemde,
en yakın arkadaşlaımıza bile, hayırlı bir tavsiye dahî yapamaz
hâle gelmiş durumdayız:
Hümanist Yetişiyorlar, Ha!
http://mtemiz.com/bilim/HÜMANİST%20YETİŞİYORLAR,%20
HA.pdf
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